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Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom
Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på www.prader-willi.dk eller ved henvendelse til foreningens sekretær:
Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside

Foldere

1. Prader-Willi Syndrom – en medfødt sygdom.
2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS.
3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave
4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS.
5. Etablering af botilbud til voksne med PWS.
6. Kost ved PWS v/Dorte Bierre
7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom.

Bøger

8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr.
9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. Netudgave

10. På vej til voksen v/Anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning.

Video/dvd – returneres 14 dage efter modtagelse

11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med
forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster.
Ca. 40 minutter.
12. Vidste du det?
13. PWS – bo alene. Norsk produktion.
14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion.
15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion.
16. Så sjældne er vi ikke – at leve med PWS anno 2008. Hollandsk produktion

Referat af generalforsamling d. 26. september 2014
på Brogården, Middelfart

Deltagere på foreningens weekendseminar

1. Valg af dirigent
Lars Skovgaard blev igen i år valgt til dirigent.
2. Formandens beretning 2013.
Jytte Helgogaard aflagde beretning.
Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen for et
år siden med undertegnede som formand, Vibeke Ørskov
næstformand, Martin Raabjerg som kasserer og Lise Reimers
som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Djanik
Andersen, som også er foreningens webmaster, Claus
Rosenager-Jepsen og Signe Andersen. Vibeke og Claus er
herudover foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnoser.
Medlemsarrangementer og kurser
Medlemstilbud har i det forløbne år været rettet mod forældre,
bedsteforældre og andre pårørende til børn og unge med PWS
og til pædagoger, lærere og andre personalegrupper, der
arbejder med personer med PWS. Der har ligeledes været
aktiviteter rettet mod unge og voksne med PWS.

Landsmøde
Vi havde sidste år i september landsmøde med generalforsamling, der blev holdt i det nye handicaphus i Tåstrup. Deltagelsen var ikke overvældende – 28 personer inklusive børn med
PWS havde tilmeldt sig – og efter generalforsamlingen havde
vi besøg af psykolog Leif Nord, der om nogen kunne sætte ord
på, hvad det vil sige at leve i en familie med et handicappet
barn, både hvad angår parforholdet og søskende.
Temadag for fagpersonale
I oktober måned afholdt vi den anden temadag for lærere, pædagoger og pårørende under overskriften ”PWS - hjerne og virkelighed”. Arrangementet foregik på MarselisborgCentret i Århus, og foredragsholder var neuropsykolog Susanne Freltofte.
Temadagen havde deltagelse af ca. 60 personer, og evalueringerne heraf var meget positive. Børge Troelsen havde påtaget sig hvervet med at være kursusleder på dagen, og der skal
lyde en tak til Børge for det.
Kurser målrettet små, yngre og skolebørn med PWS
I november og december udbød vi to temadage for både
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fagpersonale og forældre, der har med PWS at gøre, men
tilslutningen til disse kurser var på et minimum, hvilket var
årsagen til, at vi valgte at aflyse begge dage. Dette skal ses i
lyset af, at tre foredragsholdere (Susanne Blichfeldt, Mette
Sørensen og Ellen Bjerre) skulle bruge ressourcer på både
indhold og transport i forhold til repræsentation af få børn med
PWS.
Samtalegrupper
Foreningen udbød i marts og april måned samtalegrupper for
forældre til børn med PWS fra 0-12 år i Århus og i Hvidovre.
Deltagerantallet var på henholdsvis 4 og 5 familier i hver
landsdel. Leder af samtalegrupperne var pædagogisk
konsulent Anne Hartvig Nielsen, som har givet tilsagn om at
fortsætte som leder af fremtidige tilbud.
Ridelejr for unge hjemmeboende og voksne udeboende
I år fik unge hjemmeboende fra 15 år muligheden for at mødes
med udeboende voksne med PWS til en ridelejr på Assentoft
Kro, og 11 personer deltog her med Djanik som leder. Indholdet var både ridning og wellness, og ikke mindst wellness var
et stort hit blandt deltagerne.
Temadag for pårørende
Igen i år udbød vi temadag for bedsteforældre og andre pårørende til børn med Prader-Willi Syndrom. Vi havde givet dagen
et indhold med Susanne Blichfeldt og psykolog Leif Nord, som
vi alle kommer til at møde i morgen, men desværre nåede vi
kun en tilmelding på 6 personer repræsenterende 2 børn med
PWS, så vi var nødt til at aflyse arrangementet.
Familie- og aktivitetsweekend
I juni måned fandt familieweekenden på Pindstrupcentret sted
med deltagelse af 42 personer repræsenterende 11 familier
med børn med PWS. Det var Djanik fra bestyrelsen, der var
tovholder på weekenden, og ifølge deltagerne er det et rigtigt
godt arrangement, der kommer både børn, søskende og forældre og ikke mindst den mulighed for netværksdannelse, weekenden medfører, til gavn. Pindstrupcentret er da også allerede
nu booket til 2015.
Sommerlejr på Frijsenborg
For de unge og voksne har vi igen i år afholdt en vellykket sommerlejr. Traditionen tro dannede Frijsenborg Ungdomsskole
rammen for lejren, og det var endnu engang Djanik, som stod
for ledelsen af lejren, hvor deltagerantallet nåede op på 70,
som det også har været de seneste år. Næste års sommerlejr
holdes igen på Frijsenborg Ungdomsskole i uge 31.
Temadag for forældre til udeboende unge og voksne
I august havde vi et arrangement for forældre til udeboende
unge og voksne i København. Selvom ens barn er flyttet hjemmefra, og andre har overtaget ansvaret, så har man stadigvæk
behov for at høre om den nyeste viden inden for PWS, ligesom
den sociale lovgivning fortsat spiller en væsentlig rolle. Dagen
havde deltagelse af 5 familier, og Susanne Blichfeldt og socialrådgiver Jens Tamborg fra fagrådet stod for indholdet.
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Weekendseminar
Endelig har vi så dette weekendseminar med ca. 70 tilmeldte.
Vi mener selv, at vi med programmets indhold rammer bredt i
forhold til målgruppen, og deltagerantallet vidner da også om,
at seminaret har sin berettigelse som samlingspunkt for foreningen. Vi har i år oplevet, at rigtig mange deltagere har fået
afslag fra kommunerne på deres ansøgning om dækning af udgifter til seminaret, og i den forbindelse er bestyrelsen i gang
med at se på en strategi for, hvordan vi fremover skal forholde
os til den problematik.
PWS NYT
Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først
og fremmest med udgivelsen af PWS NYT, som redigeres og
udarbejdes af Birgitte Jensen og undertegnede, og jeg vil her
benytte lejligheden til at sige tak til Birgitte for et godt og
konstruktivt samarbejde. Der har været fine indlæg fra
medlemmerne igennem årets løb, og vi vil fortsat gerne
opfordre medlemmerne til at indsende fotos og artikler fra
dagligdagen med PWS og fra de aktiviteter, som man måtte
deltage i.
Hjemmeside
Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil, og det er fortsat
Benjamin og Djanik, der vedligeholder og opdaterer den. Der
skal herfra lyde en tak til Benjamin, som frivilligt bidrager til
vedligeholdelsen af det rent tekniske samt til Djanik, som
varetager de løbende opdateringer. Der er nu lavet et ”Link til
lægen”, så man i en akutsituation hurtigt kan få et overblik over,
hvad man særligt skal være opmærksom på. Facebookgruppen for Prader-Willi Danmark tæller nu 86 medlemmer, og
der foregår ind imellem en livlig debat – vel netop forcen ved
den form for medie, at der kan foregå en interaktion imellem
medlemmerne.
Materiale
Materialemæssigt har vi fået revideret bogen om fysisk træning, som er udkommet i en netudgave i pdf-format, og som
fås via download fra hjemmesiden. Det er Susanne Blichfeldt
og fysioterapeut Kirsten Iversen fra fagrådet, der har forestået
opdateringen, og herfra skal lyde stor tak for arbejdsindsatsen.
Internationalt samarbejde
Samarbejdet med andre organisationer foregår på det
internationale plan fortsat især via IPWSO, den internationale
PWS-organisation. Susanne Blichfeldt er professionel
delegeret i IPWSO-foreningen, Djanik er den pædagogiske
delegerede i IPWSOs ”caretaker-råd”, og undertegnede er
forældredelegeret i foreningen.
Nationalt samarbejde
Nationalt samarbejder vi med andre foreninger for sjældne
handicap inden for rammerne af LEV og Sjældne Diagnoser.
Vi har fået positivt tilsagn fra LEV om, at vi må benytte Handicaphuset i Tåstrup til foreningens bestyrelsesmøder, hvilket vil
medføre en betydelig besparelse for foreningen.

Som tidligere nævnt er Vibeke og Claus foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnosers Repræsentantskab og deltager i repræsentantskabsmøder 2 gange om året.



Vi samarbejder også med de to hospitalscentre for sjældne
handicap på Rigshospitalet og Skejby Sygehus og nyder stor
gavn heraf. Begge centre har repræsentanter i fagrådet og bidrager bl.a. til opdatering af foreningens informationsmateriale.
Fagråd
Foreningens fagråd holder møder to gange årligt og har et
meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Foreningen støtter
fagrådet økonomisk, ligesom vi støtter enkeltmedlemmer af
fagrådet med dækning af rejseomkostninger til PWS-møder
både i Danmark og i udlandet.



Nye emner på programmet efterspørges af hensyn til
kommunernes bevilling til kurser. Der er en tiltagende
tendens til afslag på kurser i mange små foreninger,
hvilket vi også tydeligt har mærket i år med de mange
afslag, der er givet. Serviceloven er generel, og
kommunerne kan selv tilbyde kurser, så de vil ikke
yde tilskud til kursus i foreningens regi. Opfordring til
at få LEV til at hjælpe foreningen med at prøve en
sag. Foreningens tilbud om eventuel dækning skal
ikke stå i kursusbeskrivelsen. Samme tilbud kan
stadig være aktuelt for andre målgrupper på et senere
tidspunkt, derfor kan kursusoplæg være enslydende
til flere kurser.
Netværket i foreningen er vigtigt både for forældre og
børn/voksne med PWS.

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesarbejdet foregår på traditionel vis primært på bestyrelsesmøder, som vi har holdt 4 af i år. Herudover løser de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver deres opgaver i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der finder sted hvert år i
forbindelse med konstitueringen. Vi har en bestyrelse, der er
sammensat, så flest mulige aldersgrupper inden for PWS er
repræsenteret, hvilket forhåbentlig medfører, at vi får dækket
de fleste medlemmers behov i forbindelse med de aktiviteter,
vi udbyder.

Formandens beretning blev godkendt.

Sidste år foretog vi en tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmer, som bl.a. skulle afdække medlemmernes tilfredshed med foreningens udbud af aktiviteter – både faglige
temadage og mere uformelle arrangementer for familier, hjemmeboende og bosteder, informationsmateriale og hjemmeside,
og i den forbindelse valgte bestyrelsen at henlægge et af dagbestyrelsesmøderne til en weekendkonference, så vi kunne
bearbejde de indkomne resultater af undersøgelsen. Der blev
via mail udsendt 219 spørgeskemaer, og vi fik 86 retur, hvilket
svarer til 52 %. Generelt var medlemmerne positivt stemt over
for de tiltag, som bestyrelsen foretager, og der var ikke umiddelbart forslag til nye ideer.

4. Fastsættelse af kontingent for 2015.
Foreningen står i en ny problemstilling vedr. godkendelse af
Ligningsloven § 8 A. I henhold til loven skal foreningen hvert år
modtage 100 gaver af mindst 200 kr. eller arrangere 4 kurser
forskellige steder i landet, for at betingelserne for tilskud kan
opfyldes. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen stadig arrangerer kurser, så betingelserne for at opnå tilskud bliver opfyldt.

Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke skal udvikles nye ideer
og tanker, og hvis der blandt medlemmerne her og nu skulle
være behov eller ønsker for noget andet end det, vi udbyder,
så er vi naturligvis meget lydhør herfor. Det gælder også som
tidligere nævnt både PWS NYT og hjemmesiden.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og medlemmerne for en fin opbakning til bestyrelsens arbejde. Hermed er jeg nået til vejs ende i min beretning, og jeg vil overlade
ordet til dirigenten.
Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning
 Der blev spurgt til deltagerbetaling og evt. finansiering
af sommerlejren samt kursusindhold. Deltagerne
søger ikke betaling til opholdet.
 Det blev påpeget, at generalforsamlingen skal ligge
uden for kursusprogrammet, da kommunerne ikke vil
yde tilskud til en generalforsamling.

3. Kassererens beretning om det reviderede
regnskab.
Martin Raabjerg gennemgik regnskabet for 2013.
Spørgsmål vedr. ubrugte beløb til kurser – kan de bruges til
andre aktiviteter? Bestyrelsen søger bevillinger til bestemte aktiviteter, disse kan normalt ikke overføres til andre kurser, da
de er øremærkede til de søgte kurser.

Kontingent for 2015 blev fastsat til 295 kr. for det årlige kontingent og livsvarigt individuelt kontingent 2315 kr.
5. Indkomne forslag.
Forslag fra Laura Windelboe om at lade foreningens Facebookgruppe være lukket, således at man kun kan følge tråden,
hvis man er medlem. Lang debat vedr. fordele og ulemper med
en lukket gruppe. Det blev besluttet, at det overlades til bestyrelsen at træffe afgørelsen.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Jytte Helgogaard, Martin Raabjerg, Signe Andersen og Claus Rosenager-Jepsen. De blev alle genvalgt. Lars
Skovgaard opfordrede andre til at træde ind på den ledige
plads i bestyrelsen, der har stået ledig siden 2013. Tina Damgaard meldte sig som nyt medlem til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Jette Justesen og Jan Lorentzen blev genvalgt til revisorer, og
Lars Skovgaard blev genvalgt til revisorsuppleant.
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8. Eventuelt:
Flere af foreningens medlemmer er blevet kontaktet af psykolog Poul Røpke vedr. afprøvning af produkt fra medicinalfirma.

Susanne Blichfeldt tager emnet op i sit foredrag om ”Nyeste
viden om PWS”.


Den nyvalgte bestyrelse

Fra venstre: Tina Damgaard, Vibeke Ørskov, Signe Andersen, Lise Reimers, Jytte Helgogaard, Claus Rosenager-Jepsen og Martin Raabjerg.
Fraværende på billedet: Djanik Gade
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Nyt bestyrelsesmedlem
Jeg hedder Tina og er mor til Lucas på 12 og Nanna, der
har PWS, og som snart fylder 7 år. Vi bor i Esbjerg sammen med min kæreste og vores små hunde. Jeg er glad
for nu at være en del af bestyrelsen og ser frem til nogle
spændende og hyggelige møder. Jeg tænker, at jeg stille
og roligt finder min plads, og jeg er sikker på, at jeg har
en masse at bidrage med.

Tina Damgaard med datteren Nanna

Mikkel færdig med STU
Hej jeg hedder Mikkel og jeg er bare glad. Nu er jeg nemlig
blevet færdig med min ungdomsuddannelse. Det var en rigtig
dejlig dag hvor vi fik hue på, drak børnechampagne og kørte
i hestevogn. Om aftenen var vi ude på skolen til afslutningsfest. Her fik vi dejlig mad og vores uddannelsesbeviser.
Jeg har gået 5 år ude på ung og godt på vej i Ballerup, og
det har jeg været rigtig glad for. Jeg har haft nogle gode lærere og søde klassekammerater. Jeg har været med skolen
ude at rejse flere gange. 2 gange har vi været i Spanien og i
maj var vi i Portugal. Det har været nogle gode ture.
Det sidste år har jeg gået mindre og mindre i skole for at
vænne mig til at arbejde. Nu arbejder jeg 4 dage om ugen i
en bio cafe i Ishøj hvor jeg bor. Det er jeg rigtig glad for. Her
hjælper jeg med at støvsuge biograferne, lave kaffe, hente
kage, vaske op og en gang imellem sælger jeg også slik og
popcorn. Jeg arbejder fra 9 til 15 om onsdagen og torsdagen
og fra 9 til 13.30 om tirsdagen og fredagen. Om tirsdagen og
fredagen har jeg tidligere fri fordi jeg går i klub Lavuk, hvor
jeg er meldt til turhold og ridning. Nogen gange er jeg også
til fest om aftenen i klubben. Så spiser vi god mad og danser
og fester.
Om mandagen har jeg hjemmedag, for der går jeg til fys og
svømmer. Om onsdagen går jeg også til fys efter arbejde og
nogen gange får jeg massage om torsdagen, så jeg har ret travlt. Selv om jeg har været glad for at gå i skole så er jeg også glad for
at skulle arbejde nu, for så tjener jeg lidt ekstra penge ud over min pension og det er dejligt.
7

Hverdagen på et bosted
Kasper Jensen har boet på bostedet Grankoglen i Allingåbro i 6 år. Han er glad for at bo der og fortæller her om sin dagligdag:
Jeg står op kl. halv otte og gør mig klar til morgenmad, så er der gåtur, hvor vi går rundt i Allingåbro eller lidt uden for. Det tager ca.
3 kvarter. Hvis det er rigtig dårligt vejr, går vi i hallen i stedet for.
Så begynder arbejdsdagen. Vi laver forskellige ting de forskellige dage. Om mandagen er vi til ridning. Vi er (beboerne på Grankoglen) delt op i tre forskellige hold, så vi kommer hjem på forskellige tidpunkter. Når vi kommer hjem, skal vi i bad. Og de, der er først
færdige, når også en gåtur mere. Efter frokost har vi fri.
Mandag aften går jeg i klub.
Om tirsdagen har vi temadag. Vi har lige haft om skrald og
genbrug. Vi har været på lossepladsen og på genbrugsstation i Randers. Vi har også selv samlet skrald, og vi har
lavet plancher med noget af det skrald, vi har fundet bare
i Allingåbro. Jeg synes ikke, folk skal smide så meget i Allingåbro og i naturen.
Onsdag er der undervisning i skolestuen i Granbo, som
ligger lige ved siden af. Der kommer to skolelærere fra
AOF, som hedder Peter og Bent. Vi er delt i to hold, pigerne og drengene. Pigerne har undervisning i 1 ½ time
og er så på biblioteket, og drengene er på udehold og har
undervisning. Når vi er på udehold, laver vi alt muligt. Vi
slår græs, klipper hæk og fejer blade. Og hjælper Peter
(pedellen) med forskellige ting. Om onsdagen er der også motion i hallen fra 13-14.
Om torsdagen er der svømmedag i Viborg. Vi er hjemme ca. 12.30, så spiser vi frokost og har fri. Om aftenen er der nogen, som går
til ridning.
Fredag er der undervisning og aktiviteter for pigerne i A-huset, som også ligger lige ved siden af Grankoglen. Drengene er på
biblioteket og er på udehold. Om
fredagen slutter dagen kl. 12, fordi
der altid er nogen, der skal hjem på
weekend og køres til bus og tog.
Nogen gange er jeg hjemme i
weekenden, andre gang er jeg på
Grankoglen, hvor jeg hygger med
min kæreste Katrine og med de
andre. Vi tager også på ture. I dag
skal vi til Halloween i Djurs Sommerland. Det er sidste chance, inden sæsonen lukker.
Jeg kan godt lide at bo på Grankoglen, og jeg er faktisk blevet
godt til at stå op om morgenen.
Maden er god, og jeg kan gå ned i
den anden afdeling og se på et
skema, hvad vi skal have at spise.
Torsdag er en god dag, for det er
svømmedag.
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Når personer med PWS ”bryder sammen”
Fra FamCare, IPWSO
Mange med PWS, også voksne, får af og til et sammenbrud. Hvor ofte er meget forskelligt fra person til person, men det er et stort
problem for de involverede familier/pårørende. Ængstelsesniveauet hos personer med PWS må ikke undervurderes. Meget af den
udfordrende, ”asociale” adfærd, som personer med PWS udviser, kan relateres til deres manglende evne til at udtrykke/håndtere
ængstelse eller følelser. De kan blive vrede over ting, vi andre tager for givet, eller over noget, der skete i går eller for en uge siden,
eller over noget, der lige er sket, men som ingen endnu har kendskab til. Det er ofte alt eller ingenting. De kan blive særligt ængstelige
i forbindelse med et måltid, der serveres på en lidt anderledes måde, mens mange reagerer minimalt/forsinket ved familiedødsfald.
Personer med PWS tænker anderledes. De er længere tid om at bearbejde den information, de modtager, og de kan blive forvirrede,
hvis de får for mange informationer på samme tid. De kan umiddelbart virke stædige eller genstridige, når de i virkeligheden blot
tager sig tid til at forstå den information, de har modtaget og forberede et passende svar. Hvis de ikke kan lide det, de hører, er det
ikke sikkert, de er i stand til at udtrykke det, og vil i stedet reagere med en voldsom adfærd.
Hvad vil det sige at ”få et sammenbrud”?
Når en person ikke er i stand til at kontrollere sig selv på grund af voldsomme følelser, vil vedkommende ”bryde sammen”. Det
udmønter sig i en adfærd, hvor personen nægter at kommunikere eller flytte sig, skriger ukontrolleret og græder. I mere ekstreme
tilfælde vil personen udøve selvskade, blive voldelig og ikke have omtanke for andre. Nogle adfærdsmønstre handler om at få opmærksomhed og kan stoppe, hvis de ignoreres.
Hvorfor sammenbrud?
Ved PWS er der en række faktorer, der kan udløse sammenbrud. Først og fremmest er mange med PWS ængstelige en stor del af
tiden, når de ikke præcis ved, hvad der skal ske, så de befinder sig måske konstant på ”kanten”, selv før noget går galt eller ændrer
sig. Ængstelsen kan forstærkes, når de er i nærheden af mad, eller når de blot tænker på mad eller en snarlig social begivenhed.
Den kan antage mange former og genkendes i adfærd, hvor de trækker sig, ikke beklager sig, nægter, persevererer, udviser frustrationer, diskuterer, skifter måde at kommunikere på og udviser tvangsadfærd.
Personer med PWS er rituelle/vanemennesker og kan derfor blive vrede, hvis tingene ikke foregår i en bestemt rækkefølge. De har
problemer med at kontrollere deres følelser, og sammenbrud kan ske, når de oplever et brud på rutiner eller skuffelse. Denne tendens
til sammenbrud adskiller PWS fra mange andre grupper af udviklingshæmning.
Hvad skal man gøre, når personen bryder sammen?
Følgende er simple og praktiske strategier, der kan minimere et sammenbrud:
 I begyndelsen af et sammenbrud er det vigtigt at erkende de følelser, der udtrykkes. Sig til personen: ”Jeg kan se, at du er
vred over det, der sker. Jeg forstår, at det gør dig vred” eller ”Jeg kan se, at du er ængstelig. Hvad er det, der bekymrer
dig? Lad os finde nogle måder, der kan hjælpe dig” (fx tælle langsomt eller dybe vejrtrækninger).
 Måske er det muligt tidligt i forløbet at nå ind til personen med en fast og rolig stemme. Eventuelt kan problemet løses ved
at anvise to løsningsmuligheder: hvis der ikke er mere kaffe, så spørg, om vedkommende vil have te eller noget koldt at
drikke i stedet for.
 En anden måde er at guide dem til at lære at løse et problem. Fx kunne man i førnævnte situation sige: ”Vi har ikke mere
kaffe, så hvad synes du, vi skal gøre ved det? ”
 Det er ofte umuligt at stoppe en situation, der nærmer sig et sammenbrud. Hvis det sker, så forbliv så rolig som muligt under
forløbet. Bliver man selv vred eller reagerer følelsesmæssigt på situationen, vil det sædvanligvis forværre tingene. Tænk,
før du taler eller handler. Tal med en rolig, fast og tillidsfuld stemme. Undgå at råbe og forsøg at bevare selvkontrollen.
Undgå selv at vise angst, vrede og frustration.
 Udsæt ikke dig selv for fare. Tænk på sikkerheden for andre, der er i nærheden, og sørg for, at de ikke involverer sig. Vær
opmærksom på sikkerheden hos personen, der er brudt sammen. Det kan være nødvendigt at fjerne farlige genstande. I
tilfælde af vold kan det være nødvendigt at få folk til at forlade området. Måske er der brug for ekstra hjælp.
 Giv personen tid og rum til at falde ned, hvis det er muligt. Befinder man sig i et hus, kan man bede vedkommende om at
gå ind på eget værelse, indtil han/hun er faldet til ro. På et arbejdssted kan man bede personen om at gå til et sikkert sted,
fx et tomt kontor. Er man på et offentligt sted, skal man forsøge at få ham/hende til at falde til ro på et stille og sikkert
område, hvor der ikke er andre folk.
 Hvis personen råber ad dig, så sig, at du ikke kan hjælpe, medmindre der tales med en rolig stemme. Lad være med at
svare/reagere på spørgsmål, indtil han/hun taler stiller og roligt. Denne måde kræver måske lidt længere tid, men den
hjælper ofte på at berolige situationen.
 Tilbyd en kold drik eller et vådt håndklæde. Bed personen om at tørre ansigtet, før I taler videre.
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Strategier, som forældre og pædagoger har haft glæde af


Ligesom med vores andre børn, som også blev vrede, da de var små, brugte vi meget time-out i hendes
værelse med døren åben. Vi gav aldrig efter for urimelige krav.



Vi har aldrig brugt vold eller aggressiv adfærd. Vi byggede hendes selvværd op fra tidlig alder.



Hvis det var muligt, talte vi med hende og forsøgte at få hende til at forstå sagen fra begge sider.



Når vores søn bliver aggressiv eller voldelig, og vi ikke længere kan tale fornuft med ham, fjerner vi os
selv fra situationen og lader sammenbruddet ske. Vi forbliver i nærheden for at sikre os, at han ikke
skader sig selv, men han ved ikke, at vi er der.



Øv hver dag. Den bedste måde at lære at håndtere frustrationer er at øve sig, når ængstelsen er minimal.
Der vil gradvis ske en ændring, og færdighederne vil blive husket ved næste episode, hvor ængstelsen
stiger. Effektive strategier er: træk vejret langsomt, tæl, brug afstressningsgenstande, fx musik, bolde og
kommunikation.

Selvom sammenbrud er almindelige hos personer med PWS, så kan hyppigheden og intensiteten reduceres, hvis man øver sig på
at håndtere det.
Kommentar fra overlæge Susanne Blichfeldt: Man skal altid tænke på, hvad der udløser et sammenbrud. Ofte er det uklare
meldinger og misforståelser, som vi andre skal hjælpe med at gøre så få som muligt. Brug gerne pictogrammer og tavler, hvor
dagsplaner er nedskrevet. Sammenbrud ved PWS skyldes ofte ting i omgivelserne, der er for vanskelige at håndtere for den, der har
PWS. Det er en gang skrevet: Alle kriser ved PWS opstår, når situationen er for svær at overskue for den, der har PWS.

Fra IPWSOs facebook-side

10

Ellens rygoperation
Ellen og jeg har sat os med en kop te for at snakke lidt om Ellens rygoperation, der fandt sted d. 7. januar i år. Ellen havde i flere år
haft skæv ryg, og lægerne mente, at det ville være bedst for hende med en operation for at undgå fremtidige problemer. Vi havde
talt om det i lang tid, og både Ellen og vi var bekymrede for operationen og forløbet bagefter. Operationen gik godt, men den efterfølgende rekonvalescensperiode var hård for alle parter. I dag 9 måneder efter har Ellen det godt og er smertefri. Ved efterfølgende
kontrol, så alt fint ud. Ellen husker en del fra tiden op til og efter operationen, andre ting har hun helt glemt.
Birgitte: Ellen, kan du huske, hvorfor
du skulle opereres?
Ellen: Fordi min ryg var skæv. Når jeg
havde korset på, kunne jeg godt
mærke min ryg var skæv, så gjorde
det ondt.

Ellen: Da jeg vågnede, var jeg fuld.
Jeg kan huske en ting, jeg sagde, da
jeg vågnede: ”lægen har ret”!
Birgitte: Og hvad mente du med det?
Ellen: ”Lægen havde ret”: Jeg døde

Birgitte: Det var også træls
med det korset især om sommeren. Du skulle have en særlig undertrøje indenunder, og
korsettet irriterede dig.

Birgitte: Jeg tror, at da du var
ved at blive opereret, så satte
de det lille rør med bedøvelse
ind, så det ikke skulle gøre så
ondt bagefter.

Birgitte: Kan du så huske,
hvad du tænkte om operationen?
Ellen: Jeg var lidt bange for,
om man kunne dø af det, men
lægerne sagde, at jeg behøvede ikke at være bange. Kasper og Katrine har fået lavet
det samme, og de var ved at
dø af grin, fordi jeg sagde det
med at dø af operationen. Jeg
kan huske, jeg havde lidt ondt
i ryggen, da jeg var færdig
med operationen, fordi nogle
læger havde rørt ved den.

Ellen: De har sat søm ind i ryggen, så
de holder sammen, for at min ryg bliver lige.
Birgitte: Kan du huske, hvor du var
henne efter operationen?

Birgitte: Kan du huske, du fik
piller og et lille rør ind i ryggen
– en slags bedøvelse direkte
ind i ryggen?
Ellen: Ja, hvordan får man sådan et rør ind?

Ellen: Ja, så havde jeg det
varmt.

Birgitte: Far og jeg var også
bekymrede for operationen. Det var jo
en stor operation, vi var bekymrede
for, om det skulle gå godt, og om din
ryg ville blive fin, men vi syntes også,
det var vigtigt, at din ryg ikke blev
mere skæv, så...

ikke så godt. De vidste ikke noget om
PWS. De vidste ikke, hvornår jeg
skulle have piller og sådan noget. Så
kom jeg hen til børneafdelingen og var
der. Det var rigtig godt. Jeg sov lidt
bedre, men det gjorde ondt i ryggen.

Ellen: Nåh.. Lægerne vidste
godt, at det ville gøre ondt, så
syntes de, jeg skulle have sådan et lille rør ind, der hjalp
mig, men det kløede… Hvorfor?
Birgitte: Fordi du fik lidt allergi
enten pga. det lille rør eller
også pga. noget medicin, du
fik, for at der ikke skulle gå betændelse i såret.
ikke af det, efter det så faldt jeg i søvn.
Birgitte: Det kan jeg godt huske, vi
var meget glade for, at det var gået
godt.
Ellen: Og min far sagde, at jeg vrøvlede, min far kunne ikke forstå mig,
fordi jeg var lidt fuld.
Birgitte: Du var lidt fuld af bedøvelsen.
Ellen: Jeg var på sygehuset. Først lå
jeg på voksenafdelingen, men det gik

Ellen: Jeg havde også et andet lille rør i ryggen, hvor der løb blod
og væske væk fra såret. Sygeplejersken sagde, at det så voldsommere
ud, end det egentlig er. ”Det er mest
væske, ” sagde sygeplejersken, ”der
er kun to dråber blod”. De to dråber
blod farver væsken rød. Jeg var lidt
ked af det, da jeg skulle have taget de
dræn ud, jeg var nok lidt bange, men
sygeplejersken siger, at det ikke
gjorde ondt at få dræn ud, og det er
rigtig nok. Jeg var oppe at gå efter
operationen. Jeg gik med sådan et
stativ. Sygehuset sagde til mig, at det
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var svært at gå, for jeg havde alle mulige slanger, der skulle gå med. Det
lille rør, der bedøvede mig, skulle
også med. Der var noget, der var rigtig
træls, og det var en maskine, der bippede hele natten – 15 gange. Jeg ved
ikke, hvorfor den nogen gange ringede.
Birgitte: Fordi den var lidt i stykker,
den skulle bippe, hvis medicinen holdt
op med at løbe ind i det lille rør, men
den bippede bare, selv om det løb.
Ellen: Så jeg kan huske, du vågnede
af det! Så var der heldigvis en snor, så
du kunne hive i den og få fat i nattevagten, så skyndte hun sig hen til os.
Jeg
kan
også huske,
jeg havde
ondt i maven,
min
mave var
helt opspilet
pga. operationen, maven kunne
ikke finde
ud af det efter operationen. Jeg var
forstoppet,
men så fik
jeg klyx. Det
hjalp. Jeg
fik også piller, så det
ikke gjorde
så ondt. Jeg
kan ikke huske så meget, for det er lang tid siden.
Birgitte: Jeg kan huske en ting, som
du blev rigtig rigtig glad for!
Ellen: Hvad?
Birgitte: Noget med klovne. Det syntes du var rigtig sjovt.
Ellen: Nåe… de der klovne, der kom
på børneafdelingen og lavede sjov
med børnene, så børnene ikke skulle
tænke på, at det gjorde ondt! Jeg
tænkte ikke på, at det gjorde ondt. Jeg
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tænkte på, at jeg grinede af de klovne,
for de lavede alle mulige sjove ting.
Birgitte: Kan du huske, hvem de troede, jeg var?
Ellen: Jeg kan ikke huske det, jeg tror
nok, de spurgte, om du var min oldemor!
Birgitte: Ja, det var lidt skørt - så
gammel ser jeg da ikke ud! Hvor kom
du hen efter operationen? På Grankoglen?
Ellen: Ja, med sådan en sygetransport. En mand kører, og en mand sad
og snakkede med mig.

tisse, og jeg lå meget ned. Jeg spiste
inde i sengen, mens jeg lå ned. Jeg
kan huske, jeg fik rugbrødsmadder
inde i sengen. Min far troede, at hans
pølsemad var min, så jeg fik noget af
hans pølsemad. Det var sjovt.
Birgitte: Hvordan er din ryg nu, Ellen?
Ellen: Den er fin. Min ryg er fin. Jeg
har ikke ondt i den som lige efter operationen, men jeg er stadig øm der,
hvor sømmene sidder, men ikke andre
steder. Det er holdt op.
Birgitte: Du er også blevet meget højere.
Ellen: Kan du huske, hvor høj jeg var,
da jeg ikke var opereret?
Birgitte: Jeg tror, du
var en meter og et
par og tres, og nu er
du omkring 1,70. Så
du er blevet rigtig
flot, men det var jo
ikke for, at du skulle
blive høj, at du blev
opereret.
Ellen: Nej, for at min
ryg ikke skulle blive
endnu mere skæv
og komme til at gøre
ondt.

Birgitte: Ja, og jeg var også med.
Ellen: Ham, jeg sad og snakkede
med, siger, at i Auning var et sted,
hvor man fik rigtig god burger!

opereret?

Birgitte: Er du glad
for, at du er blevet

Ellen: Ja!
Birgitte: Kan du gøre de samme ting
som før?

Birgitte: Det er rigtig, og der har vi jo
været siden. Kan du huske, at jeg
nærmest boede ude hos dig på Grankoglen.

Ellen: Jeg kan gå tid ridning og i Djurs
Sommerland – ikke de vilde ting, men
jeg har prøvet Solguden – og jeg kan
svømme baner og gå tur.

Ellen: Ja, det kan jeg huske. Nogen
gange var du der, og nogen gange var
far der. I skiftedes. Jeg kunne ikke
selv stå ud af sengen, når jeg skulle

Så er snakken slut. Teen er drukket,
og Ellen synes, at nu har vi snakket
nok om det.

Susanne Blichfeldt kommenterer Ellens rygoperation
Jeg har fået lejlighed til at læse Birgitte og Ellens samtale om Ellens operation og er blevet bedt om at kommentere. Ellen er blevet
opereret for skoliose, en S-formet skævhed af rygsøjlen, som opstår hos mange, men ikke alle med PWS. Operation er ikke nødvendigt i alle tilfælde, det afhænger af, om der er gener, og om det er meget udtalt.

Skoliose opstår sjældent hos mindre børn med PWS, oftest starter skævheden gradvist fra 8-9
års-alderen, men vi ser altid på ryggen ved lægekonsultationer ved PWS. Hvis der er tegn til skoliose eller mistanke herom, vil man tage et røntgenbillede for at vurdere skævhedsgraden, evt.
følge med flere røntgenbilleder med måneders interval.

Kyphose (overbøjet rygsøjle) ses også tit ved PWS og kan i svære tilfælde kræve operation. Kyphose kan for nogle forebygges med rygøvelser, hvor rygmuskulaturen gøres
stærk. Det er tvivlsomt, om rygøvelser kan hindre udvikling af skoliose, men for alle gælder, at det er vigtigt at styrke rygmuskler, helst ved et lille DAGLIGT øvelsesprogram på
bare 5-10 minutter (spørg fysioterapeuten).

Når jeg læser beskrivelsen af Ellens forløb, er der to ting, som jeg specielt gerne vil kommentere:
1. Forstoppelse
Ellen var generet af forstoppelse efter operationen. Forstoppelse er meget hyppig (og somme tider overset) ved PWS. Før en så stor
operation, der medfører langvarigt sengeleje og ændret motorisk aktivitet i mange uger, evt. måneder, vil det være en god ide at
være forberedt på dette. Det kan gøres ved at sikre, at der i dagene op til operationen er daglig normal afføring, man kan evt. give
Movikol og fortsætte med at give Movikol efter operationen. Bliver afføringen tynd, kan man nedsætte Movikol-dosis, men oftest er
det bedst at fortsætte og have en lidt løs afføring, idet forstoppelse kan være meget smertefuldt, når man er nyopereret og ikke kan
"presse".
2. Indlæggelse efter operationen
Ud fra beskrivelsen får man det indtryk, at den afdeling Ellen først lå på, ikke var forberedt på at modtage Ellen og måske heller ikke
kendte hendes særlige behov? Her vil jeg anbefale, at man før en operation, der kræver indlæggelse, altid får mulighed for at tale
med en sygeplejerske på sengeafdelingen for at informere om PWS og hvilke behov og komplikationer, der kan være (langsom
opvågning efter bedøvelse, forstoppelse, anden smertereaktion, ængstelse, osv.).Netop ved PWS er det meget vigtigt, at personalet
er forberedt og kender PWS.
Ellen blev flyttet til en anden afdeling, og det gik heldigvis godt. Men der kan være situationer, hvor en person med PWS måske ikke
KAN flyttes til en anden afdeling. I Ellens tilfælde blev hun flyttet til en børneafdeling, men det er fx ikke alle hospitaler, der HAR en
børneafdeling, og måske kan en given børneafdeling ikke modtage en person, der er over 18 år.
Man må nok se i øjnene, at det er de pårørende, forældre el. pædagoger, der her må være på forkant og spørge om, hvilke resurser
der vil være på sengeafdelingen efter operationen. Det skal være aftalt, hvor genoptræning skal foregå, og hvor mange dage indlæggelsen forventes at vare, så alle kan være forberedt bedst muligt.
I aktuelle sag ved jeg ikke, hvad der har været aftalt, men historien understreger, at personer med PWS har særlige behov og
derfor ofte vil kræve en anden pleje, end man umiddelbart forventer.
Overlæge Susanne Blichfeldt
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Mikkel på knallert
Selv om Mikkel nu har lært at cykle, så har han stadig meget glæde af sin knallert. Da Mikkel blev 18 år, havde vi købt en trehjulet
knallert til ham, fordi han ikke kunne få kørekort og bil som sin storebror. Han bruger ofte knallerten, når han f.eks. handler for os,
eller når han har lyst til en lang tur ud i det fri. Nu bor vi ikke så langt fra stranden, så der kører han rundt og nyder udsigten og
vinden.
Det er sikkert de færreste, der ved, at
man ikke behøver kørekort til en trehjulet knallert, da den ikke har nummerplade og er indregistreret som en
cykel med hjælpemotor. Vi har fået
malet Mikkels knallert, så den er mere
smart, og vi har også fået lavet en
nummerplade, hvor der står hans
navn. Nu er vi så heldige, at vi i Ishøj
har et fantastisk stisystem, så det er
for det meste kun små veje og stier,
han kører rundt på. Han tager også
knallerten, når han skal til massage i
Vallensbæk eller på kursus i Brøndby
i stedet for bus og tog. Mikkel er faktisk ret god til at finde vej, hvis bare
han har fået det vist nogle gange.
Til at begynde med var jeg meget nervøs, når han kørte, og det kan jeg
også stadig blive, men så er jeg nødt
til at sige til mig selv, at Mikkel faktisk
er voksen og er nødt til at have noget
frihed, hvis han skal kunne udvikle
sig. I starten, hvor han skulle lære
knallerten at kende, sad hans far
bagpå, og efterfølgende kørte vi langsomt i bil ved siden af, når han skulle
et sted hen.
Han er meget optaget af, at man skal
gøre, som politiet siger, så han kører
altid med hjelm og gul vest. I 2013
kom der nye knallertregler, og der fik
vi at vide, at Mikkel skulle tage et knallertkørekort, selv om det var en handicapknallert. Det kunne vi ikke forstå,
og vi havde mange problemer med
det, da ungdomsskolen, borgerservice og politiet alle havde forskellige
opfattelser af den nye lov. Det endte dog heldigvis med, at man stadig ikke skal have knallertkørekort til en trehjulet knallert, og fordi
Mikkel var fyldt 18 år før 2013, så kunne han få et kørekort helt uden at skulle til undervisning eller til prøve, så derfor har han nu
også et flot kørekort, som han stolt kan vise.
Tina (mor til Mikkel)
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Kursus for forældre og andre pårørende
til unge og voksne med Prader-Willi Syndrom
Lørdag d. 14. marts 2015 afholder Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom kursus for forældre og andre pårørende til unge og
voksne med PWS. Om formiddagen kommer socialrådgiver Gitte Madsen og svarer på spørgsmål i forbindelse med Serviceloven.
Efter frokost vil advokat Niels Lindbjerg hjælpe med arveregler og værgemål.
Kurset vil finde sted i nærheden af Kolding, sandsynligvis med mulighed for overnatning for egen regning.
Pris for deltagelse: kr. 205.
Tilmelding til kurset: mail til Lise Reimers, pws@nypost.dk eller brev til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød. Angiv
navn/navne på deltager/deltagere samt adresse, telefonnummer og mailadresse, så bliver du/I kontaktet ca. en måned før kurset.
Bindende tilmelding senest 1. februar 2015. I tilfælde af for få tilmeldte bliver kurset aflyst.

Irsk konference om PWS i september 2014
På følgende link findes flere videoer fra den irske konference om PWS, bl.a. overlæge Susanne
Blichfeldts foredrag om sundhedstilstande hos voksne personer med PWS og servicetilbud for
voksne med PWS i Danmark. Dr. Hubert Soyer fortæller om bl.a. tilbud for voksne med PWS i
Tyskland, og i hans foredrag indgår flere videooptagelser og interview med voksne personer med
PWS. Der er engelske undertekster til videoen med de voksne beboere fra Tyskland. Se de interessante videoer og foredrag på:

http://pwsai.ie/annual-conference-2014/annual-conference-2014-presentations/

Til borgere i botilbud og deres pårørende
LEV er interesseret i at høre fra borgere, hvis man har erfaringer med hjemtagelser i forbindelse med de ændrede handlekommuneregler (indført ved lov ultimo maj 2010). Det kan både være hjemtagelser af sagsbehandlingsansvaret til oprindelig kommune eller
hjemtagelser, som har betydet en fysisk flytning til en tidligere kommune. LEV vil gerne høre alle slags erfaringer, positive som
negative, erfaringer vedrørende ydelser, tilbud, sagsbehandling og hvad der ellers er er i forbindelse med lovændringen i praksis.
Kontakt lhaj.lev.dk eller på tlf. 29622474 (mellem kl. 10 og 14 på hverdage – ellers læg en besked).

Familie med mindre barn med PWS søges til artikel

Foreningen er blevet kontaktet af Caroline Grønne Wigdal, journalist på Familie Journal. Hun vil gerne i kontakt med en
familie til et mindre barn med PWS med henblik på en artikel til Familie Journal. Hvis du er interesseret, så skriv til Caroline
mail: caroline.wigdal@familiejournal.dk
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Aktiviteter 2014
Dato
31. marts og 28. april

Aktivitet
Samtalegruppe forældre

Sted
Scandic Hvidovre

Tilmeldingsfrist
Afviklet

3.april og 24. april

Samtalegruppe forældre

Scandic Aarhus City

Afviklet

3. maj

Post- og Telemuseet, Kbh.

Afviklet

Auning Kro

Afviklet

15. juni

Temadag for pårørende til udeboende
Ridning og wellness for unge og
voksne med PWS
Temadag for pårørende

Mødecenter Odense

Aflyst

13. – 15. juni

Familie- og aktivitetsweekend

Pindstrup Centret

Afviklet

28. juli – 1. august

Sommerlejr

Frijsenborg Ungdomsskole

Afviklet

24. september

Temadag om skolebørn

Mødecenter Odense

Aflyst

26. - 28. september

Weekendseminar

Afviklet

4. november

Temadag for pædagogisk personale
til udeboende
Temadag om småbørn og førskolebørn

Kursuscenter Brogården, Middelfart
Mødecenter Odense
Mødecenter Odense

Afvikles 10. december

9. – 11. maj

10. december

Afviklet

Aktiviteter 2015
Dato
14. marts

Aktivitet
Kursus for forældre og andre pårørende til unge og voksne med PWS

Sted
Kolding

Tilmeldingsfrist
1. februar til Lise Reimers

8. – 10. maj

Ridning og wellness for unge og
voksne med PWS/pædagoger og forældre

Jylland

Til Djanik Andersen

6. – 8. november

Ridning og wellness for unge og
voksne med PWS/pædagoger og forældre

Sjælland

Til Djanik Andersen

12. – 14. juni

Familie- og aktivitetsweekend

Piindstrup Centret

Til Djanik Andersen

Sommerlejr
September
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Generalforsamling

Til Djanik Andersen

Brug kroppen
Sjov og nem app fra TipTapTudse

Appen Brug kroppen giver ideer til, hvordan kroppen kan bruges. Det er super sjove øvelser med fine illustrationer, og der er lyd på
med tydelige instruktioner.

LEVs Børneterapeuter
Aldersgrænsen sat op! Nu kan LEV tilbyde konsulentbesøg hos familier med udviklingshæmmede børn op til 12 år.
LEV tilbyder konsulentbesøg af en børneterapeut til familier med udviklingshæmmede børn i alderen 0-12 år. Børneterapeuten er
ergoterapeut med specialuddannelse.
Terapeuten foretager ikke behandling, men vejleder om stimulering og udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Derved støttes
forældrene til at efterspørge relevante terapeutiske tilbud og hjælpemidler fra kommunen. Tilbuddet er gratis for familien, dog er
medlemskab af LEV en forudsætning.
Er der spørgsmål og/eller ønsker om yderligere information om LEVs børneterapeutordning er man velkommen til at kontakte LEVs
faglige koordinator for børneterapeuterne Alice Hasselgren torsdag kl. 14 -16 på tlf. 3635 9608 - eller e-mail: boerneterapeuterne@lev.dk
Yderligere informationer om LEVs Børneterapeuter kan fås i pjece, der kan downloades fra LEV’s hjemmeside: www.lev.dk
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Handi Forsikringsservice
I 1996 påtog Landsforeningen LEV sig en aktiv rolle i forbindelse med forsikringsformidling. Analyser havde
vist, at mange handicappede blev diskrimineret på forsikringsområdet. Således var det kun de færreste, der
kunne tegne en ulykkesforsikring eller en ansvarsforsikring.
LEV forespurgte forskellige forsikringsselskaber om interessen for at indgå i projektet. Codan kom med det
bedste tilbud, og det blev startskuddet til et særdeles godt samarbejde, som har ført til en række produkter på
såvel forsikrings- som pensionsområdet.
Selvom Codan er et stort forsikringsselskab, er det handicapforeningernes principper, der ligger til grund for
forsikringerne. Forsikringerne formidles af Landsforeningen LEV.
Pensionist og hvad så?
HANDI Forsikringsservice har et samarbejde med SEB Pension omkring oprettelse af pensionsopsparing. Det samarbejde er indgået, fordi den dag man overgår fra førtidspensionist til folkepensionist, sker der en drastisk ændring i ens pensionsudbetaling. Hvis
man ikke har sparet op til dette i tide, kan det være svært at få pengene til at slå til. Derfor råder Handi Forsinkringsservice til, at man
gør noget ved at mindske nedgangen, som fx:




Indbetaling til ATP (via hjemkommunen)
Indbetaling til SUPP (via hjemkommunen)
Starte en HANDI pensionsopsparing via SEB

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Handi Forsikringsservice, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup. Tlf. 3635 9640 (mandag
– torsdag kl. 9 – 15.30). E-mail: handi@lev.dk Handi Forsikringsservice hjælper med råd og vejledning og udarbejder en pensionsberegning.
Handi Boforsikring
For at tegne en HANDI Boforsikring skal man være udviklingshæmmet. Desuden er det et krav, at man bor i et bofællesskab eller
har sin egen lejlighed med kontakt til hjemmevejleder eller støttecenter.
Boforsikringen har følgende grunddækninger:







Dækker personlige ejendele ved fx brand, vandskade og indbrud.
Røveri og ran.
Simpelt tyveri.
Retshjælp.
Ansvarsskader.
Verdensrejseforsikring ved rejser i op til 60 dage.

Pr. 1. august 2014 er man ikke længere forsikret med sit gule sygesikringskort, når man rejser i udlandet. Men med Handi Boforsikring, indboforsikring med inkluderet verdensrejsedækning, er man ligeså godt dækket, som man plejer at være.
Desuden kan der tegnes tillægsdækninger til Boforsikringen:






Elskade
Elektronik
Glas og kumme
Udvidet Rejse (Afbestillingsdækning ved rejser)
Hundeansvar

Skader skal altid anmeldes via HANDI Forsikringsservice. Man kan ringe til LEV dagligt mandag til torsdag mellem kl. 9 og 15.30
eller sende en mail til handi@lev.dk med beskrivelse af, hvad der er sket.
Husk at oplyse kundenummer eller cpr.nummer.
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Fagrådet for PWS
Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og regioner. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel
telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit.
Overlæge Anette Løwert
Psykiatrisk Afdeling
Vejle Sygehus
7100 Vejle
Tlf. 2425 3273 (kl. 8-9)
hoyen-lowert@dadlnet.dk
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1419
stenfarh@rm.dk
Fysioterapeut Kirsten Iversen
Kanalbuen 14,
2870 Dyssegård
Tlf: 3969 4501
Mobil: 5380 6501
kirive@hotmail.com
Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1534
hellvint@rm.dk
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
Sygeplejerske/Patientkoordinator
Bolette Færch Petersen
Klinik for Sjældne Handicap, 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. 35 45 47 88
bolette.petersen@rh.regionh.dk
Psykologisk fagkonsulent
Henrik Robert Nielsen
Center for Voksensocial ▪ Region Midtjylland
Tingvej 15 B 3. sal ▪ DK - 8800 Viborg
Fastnet: +45 7847 6032
Mobil: +45 7847 6052
E-mail: henrik-robert.nielsen@ps.rm.dk
Professor John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1418
johnoest@rm.dk

Overlæge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 4788
hanne.dahlgaard.hove@rh.regionh.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 3838 0308 el. 3888 4575
jt@spastik.dk
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Mette Sørensen
Agertoften 6
2680 Solrød Strand
Tlf: 5153 7705
mettesoerensen433@hotmail.com
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Ellen Bjerre Jensen
Vindingevej 45
4000 Roskilde
Tlf. 2879 2365
ellenbjerrej@hotmail.com
Klinisk diætist Anne Mørch
Børneafdeling A
Århus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tlf. 7845 1497
anneolen@rm.dk
Afdelingslæge, PhD Anders Johanson
Vækst og Reproduktion 5064
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 0514
anders.johansen.01@regionh.dk
Klinisk diætist, NHH-kand.
Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuff Nielsen
Pæd.Ernæringsenhed 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 3545 8342, fax 3545 4094
dorthe.wiuf.nielsen@rh.regionh.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt
Konsulent for Landsforeningen for PWS
Kildehusvej 12

4000 Roskilde
Tlf. 46373204
s.blichfeldt@dadlnet.dk
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Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Formand
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Næstformand:
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre
v.oerskov@hotmail.com
Kasserer
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj
raabjerg@pc.dk
Sekretær
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
pws@nypost.dk
Øvrige medlemmer
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ
Djanik.andersen@ps.rm.dk
Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre
signe_rsr@hotmail.com
Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3. 2000 Frederiksberg
clausjeps@msn.com
Tina Damgaard, Stejlgårdsparken 52, 6740 Bramming
Tina.damgaard@yahoo.dk

21671299
36495087
24251212

24271382
50723175
29205961
31192787
31170903

Praktisk info
Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær.
www.prader-willi.dk
https://www.facebook.com/groups/119757921508638/
Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer 4001154273
Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gavekonto i
Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, reg.nr. 3001, kontonummer 10648882.

